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Sammanfattning 
I denna studie undersöks läroböckers beskrivning av begreppet gen. En gymnasielärobok och en 
universitetslärobok undersöktes med hjälp av en analysmetod utformad av Gericke och Hagberg för att 
identifiera olika modeller för att beskriva genens funktion. Genens funktion beskrivs med olika 
förklaringsmodeller men ingen tydlig distinktion görs mellan modellerna. Detta i koppling med att 
modellerna beblandas med varandra till hybridmodeller skapar inlärningssvårigheter. Detta eftersom 
att de olika modellerna beskriver genen på olika sätt och de kan därför rent logiskt inte blandas. Det är 
viktigt att lärare förstår att begreppsvariation och hybridiseringsmodeller förekommer i läroböcker för 
att kunna komplettera sin undervisning och lära elever om genen på bästa möjliga sätt.   

 

Nyckelord: Läroboksanalys, Genbegrepp, Modell, Begreppsvariation  

 

 

 

 

How is gene function depicted in school textbooks? 

A study of an upper-secondary school and an university textbook 

 

Abstract 
In this study textbooks depiction of gene function was examined. A textbook from upper-secondary 
school and a university textbook were analyzed with a method created by Gericke and Hagberg 
(2010a) to identify different models to describe gene function. Gene function is depicted with different 
models however no clear distinction between these models are made. This in conjunction with the 
mixing of models to construct hybrid models creates learning difficulties for students. It is important 
for teachers to understand that conceptual variation and hybrid models are present in textbooks for 
them to be able to supplement their tutoring and teach students about the gene in the best possible 
way. 
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1. Inledning 
Inom genetiken är genen ett centralt begrepp. Under historiens gång har dess betydelse varit under 

konstant diskussion och förändring. Då begreppet förändrats över tid har flera olika definitioner 

uppstått. Det finns dock delar som har stått fast och oförändrade och det är att fenomenet ses som en 

enhet för ärftlighet som påverkar en process eller egenskap hos en organism. Utifrån detta har olika 

modeller för att beskriva genens funktion växt fram genom naturvetenskapens historia. 

Förändringarna mellan dessa vetenskapliga modeller har lett till en begreppsvariation som sedan haft 

sin inverkan på skolvärlden. Detta är något som jag själv fått uppleva under min verksamhetsförlagda 

utbildning på Umeå Universitet när jag fick undervisa i gymnasiekursen Biologi 1. Under denna period 

upplevde jag att elever i mina klasser fann genetikområdet svårt. Bland annat när jag hade 

genomgångar ställde ofta eleverna frågor om hur olika begrepp hängde samman. Min handledare 

menade att genetiken alltid uppfattades som svår på grund av de olika begrepp som presenteras. 

Begreppet gen och de olika processer som är kopplade till genen var det eleverna främst ställde frågor 

om och hade svårigheter med att förstå. I ämnesplanen för biologi på gymnasiet står det att 

”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, 

teorier, modeller och arbetsmetoder” (Skolverket 2011). Vidare anges även i det centrala innehållet att 

”Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö” (Skolverket 

2011) skall behandlas i kursen Biologi 1. Genen kan därför anses ha en central plats i kursen Biologi 1. 

Enligt Skolverket finns även forskning som visar att läroböcker används i varierad utsträckning 

beroende på ämne i svensk skola. Generellt får läroboken stor plats i de naturvetenskapliga ämnena 

(Skolverket 2016). Lärobokens innehåll liksom den mesta kunskap som presenteras i skolan är dock 

ofta präglad av en transformation av kunskap från vetenskap producerad av forskare till 

skolvetenskap. Detta kan leda till att den kunskap som ska förmedlas förvrängs och blir mer 

svårtillgänglig för eleverna. Till exempel om genen beskrivs som en abstrakt enhet utan form men 

senare i samma kapitel beskriver läroboken att genen verkar på cellnivå, då finns det uppenbara 

brister i bokens logik vilket kan leda till att elevers förståelse får lida (Stewart & Rudolph 2001). 

Detta i koppling med att jag upplevt att det fanns svårigheter i förståelse av genbegreppet och eftersom 

att begreppet har en central plats i ämnesplanen gör det intressant och relevant att undersöka genens 

begreppsvariation och hur denna presenteras i skolan. När elever ska lära sig något, som till exempel 

att förstå hur genbegreppet hänger samman med vårt arv, finns det många faktorer som spelar in.  En 

av dessa är läroboken, vilken för de naturvetenskapliga ämnena visat sig vara viktig. Det blir därför 

relevant att undersöka hur genens funktion beskrivs i gymnasieelevers läroböcker. 

 

Förutom att elever kan förväntas lära sig från sina egna läroböcker är det viktigt att fundera över 

vilken bild lärare har av genen. Lärares bild av genbegreppet har tidigare studerats med hjälp av 

intervjuer där lärarna själva fått redogöra för sin bild och förståelse av genen. Erfarna lärare har över 

tid utvecklat sin förståelse av begreppet, men i detta examensarbete har jag valt att fördjupa mig i den 

bild av genens funktion som lärarstudenter kan tänkas få med sig från läroböcker under sin 

lärarutbildning. För att få en insyn i detta har jag valt att undersöka en kursbok som används av 

lärarstudenter under deras utbildning i genetik. Med hjälp av en liknande analys av denna lärobok som 
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av en biologilärobok för gymnasiet, finns en möjlighet att studera om denna bok använder sig av andra 

modeller än de som används i gymnasieläroböcker för Biologi 1 för att beskriva genen. Detta skulle 

kunna göra att blivande lärare får en annorlunda bild av genen än vad gymnasiekursböckerna 

beskriver genen som. Detta skulle kunna bli problematiskt om läroböcker har en central plats i dessa 

lärares undervisning eftersom lärarna skulle kunna presentera genen på ett visst sätt i sina 

genomgångar medan elevernas lärobok presenterar genen på ett annat sätt eller att läraren inte är 

medveten om eller besitter kunskap om de olika sätt som genens funktion kan beskrivas på. 

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen om vilka modeller som används för att beskriva 

genens funktion i biologiläroböcker. 

 

Syftet skall besvaras med hjälp utav följande frågeställningar: 

- Vad finns det för skillnader och likheter mellan hur genens funktion beskrivs i en 

universitetslärobok för lärarstudenter och i en gymnasielärobok för Biologi 1? 

- Hur skiljer sig genmodellerna som presenteras i de undersökta läroböckerna från de 

historiska vetenskapliga modeller som tidigare forskning presenterat? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden kommer genetikens plats i skolan samt elevers svårigheter i det kunskapsområdet att 

belysas. Innebörden av orden begrepp och modell kommer att förtydligas samt de problem som ofta 

uppstår när vetenskap görs om till skolvetenskap kommer presenteras. Lärobokens betydelse för lärare 

och elever kommer tas upp och ett teoretiskt ramverk för denna studie beskrivs. Slutligen presenteras 

tidigare studier som liknar detta arbete för att bidra till den slutliga diskussionen. 

3.1 Genetikutbildning i skolan 

Barn ser ut som sina föräldrar, en specifik växt ger upphov till en precis likadan växt, djurarter som 

föder en viss avkomma, dessa är företeelser som människor har begrundat sedan urminnes tider. 

Redan innan människan visste vad dessa fenomen berodde på utförde hon handlingar som 

husdjursavel och växtförädling baserat på vissa uppfattningar om ärftlighet. Vid mitten på 1800-talet 

skulle dock grunden till den genetik som vi känner idag läggas av en munk vid namn Gregor Mendel 

som utförde de försök med ärftlighet hos ärtplantor som idag är vida kända (NE 2017). Idag har 

genetik blivit ett integrerat kunskapsområde i svensk skola och varje elev förväntas besitta kunskaper 

inom området efter avslutade gymnasieutbildning (förutom elever som går teknikprogram då dessa ej 

har varken biologi eller naturkunskap som obligatoriska ämnen). 

Enligt ämnesplanen ska ämnet biologi ”bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, 

kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.” (Skolverket 2011). 

Detta innebär att elever efter utbildning i ämnet biologi ska bättre kunna förstå och delta i 

samhällsdebatter och politiska frågor som berör ämnesområdet biologi. Detta berör då inte allra minst 

genetik som är ett kunskapsområde inom biologi där ständiga framsteg görs och är ofta ett område där 

etiska diskussioner ofta spelar en central roll, som till exempel när det handlar om genmodifiering, 

stamcellsforskning eller olika tester på djur. Det finns även andra anledningar att bilda elever i 

genetik, bland annat för att de bättre ska förstå hur kroppen är uppbyggd, förstå biologiska samband 

och för att bättre förstå till exempel ärftliga sjukdomar. Det skulle kunna argumenteras för att det 

krävs en viss insikt i området genetik för att elever i vuxen ålder bättre ska kunna delta i den 

demokrati som är Sverige. 

I en studie av Bahar m.fl. (1999) undersöktes vilka områden inom ämnet biologi som elever hade 

svårast för. Det visade sig att genetik var ett av dessa kunskapsområden. Andra studier menar också 

att genetik är ett ämnesområde där elever ofta har svårigheter (Aivelo & Uitto 2015, Edfors m. fl. 

2015). Knippels (2002) gjorde en överblick över studier som undersökt vad elever har för svårigheter i 

genetikområdet. Bland annat hade elever stora problem med domän-specifika ord och terminologi. 

Exempel på sådan terminologi skulle kunna vara begrepp som genen. Detta leder oss till begreppet gen 

och dess roll i detta arbete men först måste vi klargöra hur begrepp och modeller hänger ihop. 

3.2 Modeller 

Förutom den vardagliga funktion som ordet modell har så har modeller en betydande roll i skolans 

värld och används då oftast som förenklade representationer utav vetenskapliga fenomen. Det är 
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vanligt att naturvetenskapen ses som en samling av enskilda och isolerade fakta men en mer 

modellbaserad undervisning kan bidra till att belysa alla de sammanhang och korrelationer som är 

naturvetenskap (Haglund & Jepsen 2013). Det existerar ingen samsyn i vad en modell är men i denna 

studie används definitionen, en modell är ett förslag på hur olika begrepp hänger ihop med varandra i 

världen (Gilbert m. fl. 2000). Både modeller och begrepp har sina roller i skolans undervisning då 

styrdokumenten för gymnasieskolan säger att eleverna ska utveckla kunskaper om båda dessa. Det 

finns flera begrepp som har stor betydelse inom naturvetenskapen men det är upp till varje lärare att 

identifiera de viktigaste begreppen för varje ämnesområde. Begrepp har även en central plats i denna 

undersökning dels för att begreppet gen ligger i fokus och dels för att modeller är uppbyggda av dem. 

Begrepp definieras i Nationalencyklopedin som det abstrakta innehållet hos en språklig term och de 

objekt som termen betecknar eller appliceras på (NE 2017).  

Genen är ett centralt begrepp inom genetiken eftersom det ligger till grund för att förklara hur 

egenskaper ärvs från generation till generation. I utformningen av detta begrepp finns det dock ett 

problem. Det råder en begreppsvariation när det kommer till genen, det vill säga det finns ingen enda 

definition av begreppet. Ett exempel på en definition av genen är att den är en ärftlig faktor med någon 

specifik tillskriven funktion (Cadogan 2000). Genens funktion kan beskrivas med olika modeller. Det 

är problematiskt att endast se genen som ett DNA-segment som är ansvarig för produktionen av en 

funktionell produkt, speciellt för lärare då de behöver vara medvetna om den sanna naturen av 

begreppet gen (Mayer m.fl. 2013). (Gerstein m.fl. 2007) gör i sin studie en ansats att skapa en modern 

definition av genen där reglerande processer inte är en del utav definitionen. Genen har ingen tydlig 

början eller tydligt slut och RNA spelar en viktig roll i lagrandet av information (Pearson 2006). Det 

dessa tidskrifter har gemensamt är att de pekar på att det inte finns någon bestämd eller tillräcklig 

definition av genen och de två sistnämnda har försökt skapa egna förklaringsmodeller för genens 

funktion.  Olika beskrivningar av genens funktion har utvecklats sedan Mendel först utarbetade 

begreppet på 1800-talet. Detta har lett till att det utvecklats flera olika modeller för att beskriva genens 

funktion (Aivelo & Uitto 2015). De modeller som används i skolor är dock ofta präglade av förenklad 

kunskap, vilket diskuteras i kapitel 3.3 Vetenskap kontra skolvetenskap. Gymnasieläroböcker i biologi 

visar sig ha bristfälliga eller inkorrekta epistemologiska kännetecken i sina modeller (Gericke & 

Drechsler 2006). Epistemologi är läran om kunskap och fokuserar bland annat på att beskriva 

kunskapens natur, ursprung och giltighet (Åsberg 2001). När epistemologiska kännetecken diskuteras 

i fortsättningen av detta arbete menas de olika kunskapsaspekter som är utmärkande för och som 

bygger upp en viss modell. Varje modell är uppbyggd av vissa epistemologiska kännetecken-varianter. 

Det uppstår problem när kännetecken-varianter från olika modeller blandas med varandra. Detta kan 

leda till att modeller får logiska förklaringsbrister eller motsäger sig själva (Stewart & Rudolph 2001) 

vilket i sin tur kan leda till förståelsesvårigheter för elever. 

3.3 Vetenskap kontra skolvetenskap 

En utmaning som uppstår när kunskap ifrån genetikforskning transformeras till genetik som skolämne 

är hur den faktiska naturvetenskapliga kunskap som finns i området omvandlas till en lämplig nivå för 

eleverna. Kunskap förekommer alltid i ett sammanhang till det område där kunskapen brukas. Att 

återskapa detta sammanhang helt och hållet i en lärandemiljö där elever precis introducerats till ett 
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kunskapsområde kan därför vara svårt. Det är därför omöjligt för elever att lära sig vetenskap på 

samma sätt som forskare, för de kan sätta begrepp och dylikt i andra kontexter än vad elever kan 

(Halloun 2004). 

Bosch m. fl. (2005) presenterar ett antal steg som vetenskaplig kunskap framtagen genom forskning 

måste genomgå innan elever besitter någon variant utav kunskapen. Dessa fyra steg innefattar (1) 

vetenskaplig kunskap som forskare presenterar den, (2) vetenskaplig kunskap som ska läras ut som till 

exempel ämnesplanen bestämmer, (3) den vetenskapliga kunskap som faktiskt lärs ut av bland annat 

lärare, (4) den vetenskapliga kunskap som eleverna faktiskt lär sig. I dessa olika steg kan det uppstå 

viss problematik. Till exempel är den svenska ämnesplanen inte särskilt specifik i sitt utlåtande om vad 

som ska innefattas i undervisningen i de olika skolämnena. Läroplanen specificerar att undervisningen 

i svensk gymnasieskola ska vila på en vetenskaplig grund (Skolverket 2011b). Det är därför lärares 

ansvar att den kunskap som förmedlas i deras klassrum vilar på en vetenskaplig grund.  

Didaktiskt införlivande är ett begrepp som myntades utav Chevallard (1989) och syftar till den 

transformation av kunskap producerad av forskning till ett objekt som är lämpligt att lära ut. När 

vetenskaplig kunskap genomgår denna transformation är det upp till lärare att bedöma hur tillförlitlig 

och aktuell kunskapen i fråga är. Det innebär att det också är upp till lärarna att granska material som 

läroböcker då det i Sverige inte finns någon verksamhet som granskar läroböckers innehåll. I och med 

detta lämnas lärare till att bedöma läroböckers vetenskapliga innehåll och den transformation som 

denna genomgått. Det kan därför vara väldigt aktuellt för lärare att förlita sig på didaktisk forskning 

som ämnar undersöka den transformation som vetenskaplig kunskap genomgår, inte allra minst i 

läroböcker. Denna studie ämnar undersöka just denna transformation av kunskap som presenteras i 

läroböcker. 

3.4 Lärobokens plats i klassrummet 

Enligt Skolverkets studie (2016) har läroboken en betydelsefull plats i klassrummet. Spiegel och 

Wright (1984) genomförde en studie där 640 amerikanska biologilärare deltog. Lärarna värdesatte 

användandet av läroboken, dels som ett stöd för eleverna, dels för att själva använda sig av utvalda 

textstycken, grafer, tabeller och diagram till sin undervisning. Enligt Edling (2006) kommer en 

överlägsen mängd av den lästa texten i klassrum ifrån läroböcker. Powell (1997) gjorde en studie på 

nyexaminerade lärare och fann att även om de nästan inte alls använde läroboken i sin undervisning i 

början av sitt första läsår var deras undervisning nästan helt lärobokscentrerad i slutet av läsåret. Till 

en början ville lärarna ha boken som en andrahandsfaktor i sin undervisning och låta eleverna lära sig 

genom att genomföra vetenskapliga undersökningar. Det visade sig att lärarna efter ett tag såg 

problem med sin idealistiska ursprungstanke. Bland annat fanns det materiella brister på skolorna, 

svårigheter i att transformera sina egna kunskaper till meningsfulla lektioner för eleverna och allmänt 

bristfälliga ämneskunskaper. Detta ledde till att lärarna i hög grad förlitade sig på läroböcker i sin 

undervisning. Denna studie styrker relevansen i att undersöka vad lärare får med sig för bild av genen 

från sin utbildning eftersom lärares undervisning ofta verkar bli lärobokscentrerad. Nelson (2006) 

konstaterar i en översikt av forskningsstudier att lärare gärna använder läroboken för att forma både 

arbetsgång och innehåll i sin undervisning. Användandet av läroböcker och deras betydelse i klassrum 
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verkar vara omfattande. Gemensamt för de nämnda studierna ovan är att de belyser lärobokens 

omfattande användning i lärares undervisning. Studierna är inte genomförda i något enstaka land eller 

inom ett kortare tidsspann. Detta tyder på att resultaten är mer eller mindre internationella och att de 

kvarstår över tid vilket vidare pekar på relevansen av att undersöka det innehåll som presenteras i 

läroböcker som används i skolan. 

För att kunna diskutera lärobokens användande kan det vara bra att vara medveten om både den 

positiva och den negativa kritik som finns mot användandet av läroböcker i skolan. Inledningsvis 

presenteras några fördelar. Englund (1999) menar att läroboken spelar en berättigande och 

gemenskapsskapande roll och underlättar såväl lärarens jobb som elevens arbete. Läroboken kan 

underlätta för lärare att lägga upp sin undervisning och gör det enklare för elever som missar lektioner 

att ta igen vad det missat i undervisningen (Juhlin 2000). Healey och Ilbery (1993) menar att en fördel 

med läroboken är att eleverna får information samlad på ett och samma ställe, vilket innebär att tid 

sparas då eleverna inte behöver söka informationen på flera ställen. Då denna studie är gjord 1993 kan 

det dock hävdas att relevansen av denna studie minskat. Det går dock att argumentera att 

internanvändandet ökat avsevärt sedan år 1993 och det finns nu en relativt ny och stor källa av 

information som eleverna kan behöva söka igenom och bedöma trovärdigheten hos. 

I kontrast till fördelarna som presenterats finns det en hel del negativ kritik mot läroböcker och deras 

användning i klassrum. Nelson (2006) hävdar att den mesta forskning pekar på att läroböcker inte 

alltid hänger med varken i ämneskunskapen eller i den ämnesdidaktiska kunskapen när det handlar 

om de naturvetenskapliga ämnena. Englund (1999) hävdar att lärobokens auktoriserande plats i 

klassrummet kan försämra elevernas möjlighet att styra sitt eget lärande och vara delaktig i 

undervisningen upplägg. Detta kommer i konflikt med läroplanens mål att fostra elever till 

demokratiska medborgare vilket Englund (1999) menar kan göras genom att låta dem ha inflytande i 

undervisningen. Läroböcker ger ofta inte heller elever några möjligheter att reflektera över den 

kunskap de tar in (Hoff 2000). Elever är väldigt olika, för vissa elever är det svårt att ta in större 

textmängder. I situationer där elever beräknas läsa större textmängder och inta kunskapen däri finns 

risk för att eleverna inte kan ta till sig innehållet utan endast skapar sig en uppfattning om mest 

grundläggande naturvetenskapliga processerna och fenomenen (Nelson 2001). När uttryck som ”ta till 

sig” och ”ta in” används i denna text syftar det till elevers förmåga att lära sig av texter, det vill säga att 

omvandla den kunskap som presenteras i texten till sin egen. 

 

Det finns få studier i hur läroböcker används i de naturvetenskapliga ämnena (Nelson 2006). En stor 

del av de undersökningar som gjorts i området är även relativt gamla. Detta är problematiskt då det 

skulle kunna argumenteras för att forskningens resultat inte längre med samma trovärdighet kan 

appliceras på skolan som är i ständig förändring. Till exempel införs förändringar i den svenska 

lärarutbildningen med jämna mellanrum och nya läroplaner för gymnasieskolan träder i kraft. I och 

med att en ny läroplan började gälla i Sverige 2011 har nya läroböcker utformats utifrån de nya 

ämnesplanerna. Ny forskning kring användandet av dessa läroböcker och deras innehåll är därför 

högst aktuell.  
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3.5 Teoretiskt ramverk 

I detta arbete används Gericke och Hagbergs (2010a) studie för att identifiera olika modeller som 

beskriver genens funktion. De har utvecklat en analysmetod för att identifiera olika modeller som 

beskriver genens funktion i skriven text. Jag kommer använda mig av den metod som Gericke och 

Hagberg utformat, men med några modifikationer för att anpassa mig till det undersökta materialet. 

Modeller verkar på olika sätt och i olika kontexter. Detta kan innebära att ett och samma fenomen 

ibland beskrivs och definieras på olika sätt. När det utvecklas flera sådana modeller över tid kallas 

dessa av Gericke (2009) för historiska modeller. Dessa modeller är dock ofta förenklade innan de 

presenteras som skolvetenskap. Denna förenkling leder ofta till att olika aspekter från olika modeller 

slås samman och bildar hybridmodeller som kan leda till att modellerna blir inkonsekventa. 

I Gericke och Hagbergs (2006) studie presenteras fem olika historiska modeller för att beskriva genens 

funktion. I studien identifieras olika aspekter där modellerna skiljer sig åt. Dessa olika aspekter kallas 

för epistemologiska kännetecken. Varje historisk modell representeras utav en viss kombination av 

epistemologiska kännetecken-varianter. Baserat på den kombination av kännetecken-varianter som 

presenteras i en läroboksmodell kan olika modeller identifieras i text. Nedan följer en kort beskrivning 

av de historiska modeller som Gericke och Hagberg presenterar i sin studie (2006).  

Mendelmodellen 

Grunden till det vetenskapliga kunskapsområdet genetik som vi känner det idag utvecklades utav 

munken Gregor Mendel i mitten av 1800-talet. Mendel arbetade med flera olika karaktärer hos 

ärtplantor och myntade flera ärftlighetslagar som är accepterade än idag. I denna modell som 

beskriver genens funktion ses genen som en abstrakt enhet utan någon beskriven fysiologisk form. 

Genen agerar som en överförare av information från en individ till dess avkomma. Den är ansvarig för 

en specifik egenskap och ses i princip som fenotypen i miniatyr. 

Klassiska modellen 

Klassisk genetik är den äldsta disciplinen inom genetik, den grundar sig i Mendels grundtankar kring 

ärftlighet och startade i början av 1900-talet. Denna gren av genetiken baserades endast på de 

observationer som kunde göras på olika reproduktionsförsök och embryon. I denna modell ses genen 

som en enhet för överföring, rekombination och mutationer. Gener är en odelbar enhet likt pärlor på 

ett halsband som utgör en kromosom, generna finns i olika varianter som kallas alleler. Genen agerar 

för att frambringa en specifik egenskap. 

Biokemiska-klassiska modellen 

I mitten på 1900-talet uppkom bättre möjligheter till att närmare undersöka cellulära aktiviteter. 

Detta ledde till att större fokus kunde läggas på de biokemiska processer som ägde rum när en gen 

frambringade en viss egenskap. Detta ledde till en ny modell som var relativt lik den Klassiska 

modellen men här sågs istället genen som en enhet som var ansvarig för produktionen utav ett enzym 

som sedan frambringar en specifik egenskap. 

Neoklassiska modellen 

Molekylärbiologi slog igenom på 1950-talet, bland annat då DNA:s struktur presenterades av Watson 
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och Crick. Fler förklaringar till genens funktion gjordes därför istället på cell- och molekylnivå. Genen 

sågs som en enhet för en funktion med en specifik placering på en kromosom. Den består av en diskret 

del av DNA. Genen kodar för produktionen av mRNA vilket i sin tur fungerar som en mall vid 

produktionen av en polypeptid. 

Moderna modellen 

Fortsatt forskning av genen under 1970-talet och framåt belyste områden som tidigare inte var 

undersökta. Detta ledde till kunskap om till exempel alternativ splicing, promotor-regioner och 

överlappande gener. Dessa nya kunskaper kom att forma den Moderna modellen. Genen är en 

kombination av DNA-segment som agerar i en process som definierar en funktion. Genen består av 

reglerande DNA-sekvenser som avgör dess funktion. Transkriptionsenheten består av introner, exoner 

och promotor-sekvenser. Genen uttrycks genom att producera en eller flera funktionella produkter 

som antingen polypeptider eller RNA-molekyler. I denna modell är genen snarare uppfattad som en 

process än en diskret materiell enhet. 

Värt att notera är att ingen av dessa modeller nödvändigtvis är bättre än en annan när det kommer till 

att förklara genens funktion för elever på olika kunskapsnivåer. Den moderna modellen må vara mer 

komplex och utarbetad sedd ur en biokemisk och molekylär synvinkel men för en elev som inte är 

insatt i genetikforskning kan en beskrivning av genens funktion med en mer klassisk modell vara 

lättare att förstå (Carlson 1991). Samtliga modeller är utformade ur olika vetenskapliga kontexter och 

de uppfyllde under sin tid sitt syfte som modeller för att beskriva genens funktion i sina respektive 

discipliner av genetiken. När det kommer till skolans värld kan dock problem uppstå för elever när 

flera historiska modeller utan tydlig distinktion används för att beskriva genens funktion i läroböcker. 

Det kan innebära att elever får svårare att förstå genbegreppet. Detta problem förvärras då olika 

epistemologiska kännetecken från de olika modellerna beblandas med varandra och de historiska 

modellerna inte längre förblir korrekta (Gericke 2009). 

3.6 Tidigare studier av liknande karaktär 

Gericke och Hagberg (2010b) undersökte förekomsten av fem historiska modellerna som beskriver 

genens funktion i gymnasieläroböcker. Studien riktade in sig på bland annat biologiläroböcker i 

Sverige men också ifrån andra länder i världen. De svenska läroböckerna som undersöktes var 

utformade efter Läroplanen för den fria skolformen som kom 1994. Resultaten av Gericke och 

Hagbergs studie visade bland annat att samtliga historiska modeller oftast förekom i samtliga 

läroböcker. Den Neoklassiska modellen var vanligast förekommande och därefter kom de äldre 

modellerna, medan den moderna modellen inte alls var lika vanligt förekommande. Hybridmodeller 

användes frekvent i samtliga läroböcker.  

Flodin (2009) undersökte en universitetslärobok i biologi, Campbell Biology. Där undersökte hon hur 

genbegreppet presenterades och det konstateras att det fanns en begreppsvariation. I den undersökta 

boken kunde beskrivningen av genen delas in i fem olika kategorier menar Flodin. Genen beskrevs 

som en egenskap, en informationsstruktur, en aktör i cellen, en regulator i embryoutveckling och som 

en enhet för evolutionär förändring. Denna kategorisering av genens funktion skiljer sig från Gericke 

och Hagbergs (2010a) men Flodin drar liknande slutsatser i sin studie.  Hon menar att eftersom att 
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begreppsvariationen inte behandlas och förklaras så skapas förvirring. När begreppsvariation som 

denna som uppstått i olika kontexter i underdiscipliner inom genetiken så blir det problematiskt när 

dessa begrepp sedan behandlas som om de var samhöriga. Flodin poängterar att det för lärare skulle 

vara speciellt viktigt att förstå att det finns begreppsvariation eftersom att de faktiskt ska lära ut 

biologi. 

Anna Svahlin (2016) med samma ramverk som denna studie analyserade två gymnasieläroböcker, 

Spira Biologi och Iris Biologi 1. Svahlins analys fokuserade på två av Gericke och Hagbergs (2010b) 

epistemologiska kännetecken: (1) genens struktur och (2) på vilka organisationsnivåer genen verkar. 

Utifrån dessa klargjorde hon att främst den Neoklassiska modellen användes för att beskriva genens 

funktion. Samtliga modeller i dessa böcker var dock skolmodeller, det vill säga dessa modeller 

innefattar förvrängda eller omformulerade epistemologiska kännetecken-varianter. En brist med 

Svahlins metod är att endast två epistemologiska kännetecken undersöktes. Detta skulle kunna 

innebära att textstycken tillskrivs en viss modell men om fler epistemologiska kännetecken beaktats 

skulle en annan modell kunnat ha större representation i texten. 

Gericke och Hagbergs (2010b) och Svahlins (2016) studier skiljer sig från detta arbete då olika många 

epistemologiska kännetecken använts för att identifiera en historisk modell. Resultaten går att jämföra 

men det bör göras med kritiska ögon då det finns olikheter i metoderna. 

Det har inte gjorts många undersökningar på hur modeller omvandlas från vetenskap till 

skolvetenskap i läroböcker (Gericke 2009). Detta arbete ämnar  att bidra till att besvara just denna 

fråga. 

4. Metod 
I denna läromedelsstudie kommer två olika textanalyser att genomföras. En gymnasielärobok och 

universitetslärobok kommer att analyseras med samma typ av analysverktyg (Gericke och Hagberg 

2006) och resultatet kommer att jämföras i relation till hur de beskriver genens funktion. Textstycken 

som behandlar genens funktion kommer att identifieras i texten och respektive textstycke kommer att 

kategoriseras som en specifik historisk förklaringsmodell av genens funktion. Efter kategoriseringen 

av textstyckena i läroböckerna görs en kvantitativ analys. Där beräknas hur frekvent de olika historiska 

modellerna förekommit i läroböckerna. 

I denna studie behöver inte de forskningsetiska principerna beaktas eftersom att inga 

undersökningsdeltagare var del av detta arbete och inga uppgiftslämnare nämndes förutom att de 

krediterades för sina utgåvor. 

En studie är valid om den undersöker vad den ämnar undersöka, det vill säga om metoden i detta fall 

undersöker hur genen beskrivs i läroböcker vilket den delvis gör eftersom att metoden är utformad för 

att identifiera hur genens funktion beskrivs. Reliabiliteten i en studie anger dess upprepbarhet, det vill 

säga om studien skulle genomföras igen skulle den då ge samma resultat (Bergström & Boréus 2010). 

Denna studies validitet och reliabilitet diskuteras vidare under 6.2 Metoddiskussion. 

4.1 Urval  

Den gymnasielärobok som analyserades var Insikt, Biologi 1 (Brynhildsen m. fl. 2011) och 
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universitetsläroboken som analyserades var Biology (Campbell m. fl. 2016). Valet av att analysera 

endast en gymnasielärobok var för att begränsa arbetets omfattning. Det finns fyra läroböcker 

producerade av tre olika förlag som riktar sig mot kursen Biologi 1 på gymnasiet. Dessa är Spira och 

Biologi 1 utgivna av Liber, Iris utgiven av Gleerups och Insikt utgiven av Natur och Kultur. Insikt 

valdes för att Iris och Spira analyserats i ett tidigare examensarbete av Anna Svahlin (2016) där 

Gericke och Hagbergs (2010a) ramverk med olika modifikationer användes. Som tidigare nämnt går 

det inte att göra direkta jämförelser med Svahlins arbete men vissa jämförelser mellan resultaten går 

ändå att göra och diskuteras. Anledningen till att Biologi 1 av Liber inte valdes istället för Insikt av 

Natur och Kultur var för att låta en lärobok av samtliga förlag vara del utav den slutliga jämförelsen 

och diskussionen av detta arbete. 

Campbell Biology valdes ut för att det var den universitetslärobok som användes under min utbildning 

till biologilärare när jag läste kurser som behandlade genetik och evolution. Valet av Campbell Biology 

gör det också möjligt att göra jämförelser med Flodins (2009) studie. 

Urvalet av textstycken för analys gjordes i gymnasieläroböckerna genom att hela boken lästes igenom 

och alla underkapitel som behandlar genens funktion identifierades för att sedan kunna analyseras. I 

Campbell Biology användes ordregistret längst bak i boken. Utifrån ordet gen identifierades alla 

underkapitel i boken som skulle kunna tänkas behandla genens funktion. Dessa kapitel ingick sedan i 

analysen av Campbell Biology. Definitionen av underkapitel presenteras i Innehållsanalysen. Inga 

bilder, textbilder, tabeller eller faktarutor analyserades. Detta dels för att begränsa detta arbete rent 

tidsmässigt men också på grund av att det blir en större tolkningsfråga i hur bilder beskriver genens 

funktion än ren text. Det kan bli en större variation i hur olika personer tolkar bilder, beroende på 

egna erfarenheter och kunskaper och därför analyseras endast löptext i detta arbete. 

 

4.2 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är ett verktyg för att identifiera användandet av ett visst ord eller begrepp i en text för 

att sedan kvantifiera och analysera sina resultat (Palmquist m. fl.1997). I detta arbete undersöks 

modeller med hjälp av en kvalitativ och en kvantitativ analys. Begrepp fungerar som byggstenar för en 

modell (Halloun 2007). Det är därför nödvändigt att analysera större textmängder än enskilda 

begrepp. Därför följer jag Gerickes (2009) exempel och analyserar underkapitel. Ett underkapitel 

skulle kunna var ”Mutationer” under kapitlet ”Genetik” och dessa underkapitel består oftast utav 5–15 

sidor text när det kommer till gymnasieläroböcker eller 2–8 sidor text i universitetsläroboken. Dessa 

underkapitel behandlar ungefär lika stora textmängder om man räknar ord.  

De underkapitel i läroböckerna som analyseras kategoriseras enligt fyra av de fem historiska modeller 

som Gericke och Hagberg (2006) identifierat i sin studie. De fyra kategorierna är: Mendelmodellen; 

Klassisk-biokemiska modellen; Neoklassiska modellen och den Moderna modellen. Ursprungligen 

presenterade Gericke och Hagberg (2006) också den Klassiska modellen och den Biokemiska-klassiska 

modellen men dessa två modeller är svåra att åtskilja på grund av hur lika varandra de är, därför 

kommer de båda modellerna tillsammans representera en kategori i denna studie. 
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De olika modellerna skiljer sig åt från varandra i hur de beskriver genens funktion genom så kallade 

epistemologiska kännetecken. Gericke och Hagberg (2010a) presenterar nio olika epistemologiska 

kännetecken. Efter en analys av en gymnasielärobok för kursen Biologi 1 fattades beslutet att använda 

sex stycken utav de epistemologiska kännetecknen på grund av svårigheter i att identifiera skillnader i 

de övriga tre eller att finna dem i texten över huvudtaget. Modellerna skiljs åt genom att det finns olika 

epistemologiska kännetecken-varianter (tabell 1). Detta begrepp användes även av Gericke (2010a) 

som svensk översättning för ”epistemological feature-variants”.  

 

Tabell 1 De sex epistemologiska kännetecken och deras varianter, översatta utefter Gerickes (2010a) 
originaltabell. Den fetmarkerade texten är de epistemologiska kännetecknen. 

Epistemologiska kännetecken 
 

Kännetecken-varianter 

1 Genens struktur 
1a Genen är en abstrakt enhet och har ingen 

struktur. 
1b Genen är en partikel på kromosomen. 
1c Genen är ett DNA-segment. 
1d Genen består av ett eller flera DNA-segment som 

samverkar. 
2 Genen verkar på följande 

organisationsnivåer 
2a Individ- och symbolisk nivå. 

2b Individ- och cellnivå. 
2bx Individ-, cell- och molekylnivå. 
2c Molekylnivå. 

2cx Cell- och molekylnivå. 
3 Kopplingen mellan genen och dennes 

funktion 
3a Kopplingen mellan genen och dennes funktion 

görs endast med ett steg. 
3b Kopplingen mellan genen och dennes funktion 

görs i flera steg. 
4 Genens funktion beskrivs  
4a Top-down (funktionen beskrivs från 

slutprodukten till genen). 
4b Bottom-up (funktionen beskrivs från genen till 

slutprodukten). 
4c Genens funktion beskrivs med en process. 
5 Relationen mellan genotyp och fenotyp 
5a Det är ingen skillnad mellan genotyp och 

fenotyp. 
5b Det är skillnad mellan genotyp och fenotyp men 

utan förklaring. 
c Det är skillnad mellan genotyp och fenotyp med 

enzym/protein som mellansteg. 
5d Det är skillnad mellan genotyp och fenotyp med 

biokemiska processer som förklaring. 
6 Relationen mellan genetik och 

miljöfaktorer 
6a Miljöfaktorer är inte beaktade 
6b Miljöfaktorer kan antas spela roll baserat på 
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processer beskrivna i texten. 
6c Miljöfaktorer är del utav en process. 
 

Varje historisk modell representeras utav en viss kombination av epistemologiska kännetecken-

varianter. Baserat på den kombination av kännetecken-varianter som presenteras i ett underkapitel i 

läroboken kategoriseras det underkapitlet som en av de fyra historiska modellerna (tabell 2). Om 

underkapitlet har kännetecken-varianter från flera olika modeller kategoriseras den som den 

historiska modell som den har flest epistemologiska kännetecken-varianter gemensamt med.  

Tabell 2. De historiska modellerna som de definieras enligt de epistemologiska kännetecken-varianterna. 
Översatt utifrån Gerickes (2010a) originaltabell.  

Historiska 
modeller 

Epistemologisk kännetecken-varianter 

Mendelmodellen 1a       2a       3a       4a       5a        6a 
Biokemiska-klassiska 
modellen 

1b       2b       3a       4a       5b       6a 
                       3b       4b       5c 

Neoklassiska modellen 1c        2c       3a       4b       5d       6b 
Moderna modellen 1d       2c       3b       4c       5d        6c 
 

4.3 Tillvägagångssätt 

Först identifierades alla meningar i ett underkapitel som hade något att göra med genens funktion. 

Dessa meningar skrevs sedan ner för att det skulle vara enklare att överblicka alla delar av texten som 

berörde genens funktion. Ett exempel på ett utdrag av text från en underrubrik som berör genens 

funktion ges nedan. Gymnasielärobok Insikt Biologi 1 av Brynhildsen m. fl. (2011): 

”Hur den vuxna individen så småningom ser ut beror både på den information som finns i 

arvsmassan och på den miljö som organismen lever i.” s.18 

”Arvsmassan innehåller ”recept” på de proteiner som behövs för att skapa en viss organism. 

Recepten kallas för gener och överförs från en generation till nästa vid förökning.” s.20 

”Den individ som har de egenskaper som passar bäst in i miljön har en fördel och därigenom 

större chans att överleva och föra sina gener vidare genom förökning. På så sätt blir vissa 

gener och på så sätt egenskaper vanligare och vanligare.” s.23 

Kvalitativ data i sin ursprungsform kan vara svår att analysera på grund av sin mängd. Den kvalitativa 

datan ordnades därför med hjälp av begreppskartor för att underlätta kategorisering av texten enligt 

det angivna teoretiska ramverket. Baserat på de meningar som skrevs ner skapades en begreppskarta 

(figur 1) för att få en bild över hur olika begrepp i modellen hängde ihop i den analyserade 

textmängden. Denna del av analysen gjordes i linje med Gericke och Hagbergs (2006) studie då de 

menar att det är ett viktigt steg i analysen att skapa begreppskartorna för att minska ner den mängd 

data som finns för att enklare kunna kategorisera den. 
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Figur 1. En begreppskarta utformad från textexemplet ovan. 

Texten i varje underkapitel gav därmed upphov till en begreppskarta som ämnade att göra det lättare 

att överblicka den text som var relevant för analysen av underkapitlena. En kännetecken-variant 

fastslogs för varje epistemologiskt kännetecken i underkapitlen med hjälp av tabell 1. Varje 

underkapitel representerades därför utav sex olika kännetecken-varianter. Baserat på vilka 

kännetecken-varianter som användes i ett specifikt underkapitel identifierades sedan vilken 

förklaringsmodell för genens funktion som var mest lik just denna kombination av kännetecken-

varianter med hjälp av tabell 2. 

Efter kategoriseringen av text i läroböckerna gjordes en kvantitativ analys för att svara på detta arbetes 

andra frågeställning, hur genmodellerna i läroböckerna skiljer sig från de historiska vetenskapliga 

modellerna. I denna analys beräknades hur frekvent de olika historiska modellerna användes i 

läroböckerna. Sedan beräknades hybridiseringen av modellerna. Det innebar att om en modell inte 

innehöll samtliga epistemologiska kännetecken-varianter för en specifik historisk modell så var detta 

en hybridmodell. Eftersom att sex stycken epistemologiska kännetecken undersöktes blev 

hybridiseringen följande om det till exempel fanns två stycken avvikande kännetecken-varianter: 

0,33 33%. 

 

5. Resultat 

Här kommer exempel på hur olika texter ifrån läroböckerna klassificerades som olika modeller 

presenteras. En kvantifiering av de modeller som används för att beskriva genens funktion i samtliga 

läroböcker kommer att presenteras i tabellform och båda forskningsfrågorna i detta arbete kommer att 

besvaras.  I gymnasieläroboken analyserades 61 av 260 sidor totalt. I universitetsläroboken 

analyserades 107 av 1488 sidor totalt. Av utrymmesskäl kan inte all textanalys presenteras men två 

exempel, ett från gymnasieboken och ett från universitetsboken redovisas nedan. 
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5.1 Exempel på textanalys 

Exempel på text ifrån gymnasieläroboken Insikt, Biologi 1 (Brynhildsen m. fl. 2011) som analyserade 

för att sedan klassificeras som en specifik historisk modell: 

”Recept på alla proteiner som kan bildas i en cell finns i nukleinsyran DNA 

(deoxiribonukleinsyra), som är en makromolekyl. DNA-molekyler består av långa kedjor av 

byggstenar som kallas nukleotider. Det finns fyra olika nukleotider som bygger upp DNA och 

de kan liknas vid bokstäver i genernas språk. Receptet (genen) för ett protein består av en rad 

sådana bokstäver, vars nukleotidsekvens (ordningsföljd) avgör vilka aminosyror som ska 

ingå i proteinet…”  (s.29) 

”För att informationen som finns i DNA ska kunna kopieras och sedan översättas till proteiner 

behövs RNA (ribonukleinsyra).” (s.30) 

”Det har visat sig att RNA också har en mängd andra uppgifter i våra celler.” (s.30) 

De epistemologiska kännetecken-varianter (se tabell 1) som tilldelades denna text var 1c, 2cx, 3a, 4b, 

5a och 6a. 1c: Genen är ett DNA-segment, eftersom att genen beskrivs som en rad av nukleotider vilket 

DNA-molekylen är uppbyggd utav. 2cx: Cell- och molekylnivå, molekylnivå eftersom att det 

specificeras att DNA-molekylen är en makromolekyl som är uppbyggd av nukleotider, cellnivå 

eftersom det beskrivs hur DNA och RNA är del utav produktionen av proteiner i cellen. 3a: Kopplingen 

mellan genen och dennes funktion görs endast med ett steg, det mellansteget skulle här vara RNA som 

fungerar som en kopia till en gen. 4b: Genens funktion beskrivs bottom-up, det vill säga i texten utgår 

vi ifrån genen som sedan kopieras till RNA för att producera ett protein eller endast en RNA-molekyl 

istället för att utgå från produkten och leta oss bakåt till genen som källa. 5a: Det är ingen skillnad 

mellan genotyp och fenotyp, eftersom att texten inte specificerar vad proteinerna faktiskt fyller för 

funktion eller frambringar för egenskap i individen. 6a: Miljöfaktorer verkar inte vara beaktade i 

denna modell då inget sådant tas upp i texten.  

 

Sammanfattningsvis, de epistemologiska kännetecken-varianter är: 1c, 2cx, 3a, 4b, 5a, 6a. Dessa svarar 

mot följande modeller enligt tabell 2: Neoklassiska, Neoklassiska, Neoklassiska, Neoklassiska, Mendel, 

Mendel eller Biokemisk - klassiska. Vi får då en Neoklassisk modell med hybridiseringsgraden 

 0,33 33%. Detta eftersom att det finns två avvikande epistemologiska kännetecken-varianter 

med i modellen, den femte från Mendelmodellen och den sjätte från Mendelmodellen eller den 

Biokemiska-klassiska modellen. 

 

Exempel på text ifrån universitetsläroboken Biology (Campbell m.fl. 2015) som analyserade för att 

sedan klassificeras som en specifik historisk modell: 

"...certain interior sections of the RNA molecule are cut out and the remaining parts are 

spliced together. The modifications produce an mRNA ready for translation." (s.398) 

"...removal of large portions of the RNA molecule that is initially synthesized. This cut-and-

paste job, called RNA splicing, is similar to editing a video. The average length of a 

transcription unit along a human DNA molecule is about 27, 000 nucleotide pairs,..." (s.399) 

"...eukaryotic genes and their RNA transcription have long noncoding stretches of 
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nucleotides..... most of these noncoding sequences are interspersed between coding sequences 

of the gene..." (s.399) 

"The removal of introns is accomplished by a large complex made of proteins and small RNAs 

called a spliceosome." (s.400) 

"One important consequence of the presence of introns in genes is that a single gene can 

encode more than one kind of polypeptide...., depending on which segments are treated as 

exons during RNA processing,... For example, sex differences in fruit flies are largely due to 

differences in how males and females splice the RNA... In quite a few cases, different exons 

code for the different domains of a protein... Introns increase the probability of crossing 

over..." (s.400) 

De epistemologiska kännetecken-varianter (se tabell 1) som tilldelades denna text var: 1d, 2b, 3b, 4c, 

5d och 6a. 1d: Genen består av ett eller flera DNA-segment som samverkar eftersom att en gen 

beskrivs bestå av segment som kan splicas olika och bidra med olika polypeptider till ett protein. 2b: 

Genen verkar på individ -, cell- och molekylnivå, individnivå eftersom att gener och splicing påverkar 

bananflugornas kön, cellnivå för att texten beskriver processer som splicing och transkription som är 

olika cellaktiviteter. 3b: Kopplingen mellan genen och dennes funktion görs i flera steg, bland annat 

beskrivs transkriptionen av RNA, alternativ splicing och protein som påverkar egenskaper hos 

individen så som kön. 4c: Genens funktion beskrivs med en process, vi har biokemiska processer 

beskrivna som transkriptionen och alternativ splicing och sammansättning av olika polypeptider till 

ett protein. 5d: Det är skillnad mellan genotyp och fenotyp med biokemiska processer som förklaring, 

enligt exemplen i föregående mening. 6a: Miljöfaktorer är inte beaktade, texten tar aldrig upp nånting 

som skulle kunna tolkas som miljöfaktorer som påverkar.  

 

Sammanfattningsvis, de epistemologiska kännetecken-varianter är: 1d, 2b, 3b, 4c, 5d, 6. Dessa svarar 

mot följande modeller enligt tabell 2: Moderna, Mendel eller Biokemiska - klassiska, Moderna, 

Moderna, Moderna, Mendel eller Biokemiska - klassiska. Vi får en Modern modell med 

hybridiseringsgraden 0,33 33% eftersom att två kännetecken-varianter som inte är del av den 

Moderna modellen presenteras. 

För fler exempel på analys av text se Bilaga 1. 

 

5.2 Summering av resultat 

Tabell 3 Antalet genmodeller som används i de undersökta läroböckerna som ges av respektive boks 

underkapitel. Procentuellt medelvärde för hybridiseringen av de historiska modellerna i de båda läroböckerna. 

 

Bok Modell Antal Hybridisering 
(procentuellt 
medelvärde) 

Insikt, Biologi 1 Mendelmodellen 0 0 
Biokemiska-klassiska 
modellen 

3 11% 

Neoklassiska modellen 2 17% 
Moderna modellen 4 29% 
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Campbell Biology Mendelmodellen 0 0 
Biokemiska-klassiska 
modellen 

9 24% 

Neoklassiska modellen 4 21% 
Moderna modellen 10 20% 

 
I de båda läroböckerna var den Moderna modellen vanligast förekommande och den Biokemiska - 

klassiska modellen var andra vanligast. Mendelmodellen återfanns aldrig i någon av böckerna. I 

gymnasieläroboken var den Moderna modellen den modell som främst utsatts för hybridisering 

medan i universitetsläroboken var modellerna hybridiserade i ungefär samma grad. 

5.2.1 Frågeställning 1 

- Vad finns det för skillnader och likheter mellan hur genens funktion beskrivs i en 

universitetslärobok för lärarstudenter och i en gymnasielärobok för Biologi 1? 

I de båda läroböckerna används den Moderna modellen främst för att beskriva genens funktion. Den 

Biokemiska-klassiska modellen var andra vanligast och sedan kom den Neoklassiska modellen. Rent 

proportionerligt var användandet av den Moderna modellen mellan läroböckerna nästan identisk. 

Störst skillnad mellan böckerna var användandet av den Biokemiska-klassiska modellen då denna 

oftare användes i universitetsläroboken, det var dock inte särskilt stor skillnad här heller. 

5.2.2 Frågeställning 2 

‐ Hur skiljer sig genmodellerna som presenteras i de undersökta läroböckerna från de 

historiska vetenskapliga modeller som tidigare forskning presenterat? 

Hybridiseringar av de historiska modellerna skedde i båda läroböckerna och de flesta modeller var 

oftast hybridiserade i någon grad. Generellt var de yngre modellerna som den Moderna modellen och 

den Neoklassiska modellen mindre hybridiserade i universitetsläroboken än i gymnasieläroboken. Den 

Biokemiska-klassiska modellen var oftare hybridiserad i universitetsläroboken. Ser man till båda 

läroböckerna var den Moderna modellen oftast hybridiserad, sen var den Biokemiska-klassiska följd av 

den Neoklassiska. Eftersom att Mendelmodellen inte användes i någon av läroböckerna går det inte att 

uttala sig om den.  

6. Diskussion 

I diskussionen kommer resultaten diskuteras, deras rimlighet och brister samt deras relation till 

tidigare studier. Argument för arbetets reliabilitet och validitet diskuteras. Slutsatser och förslag på 

vidare undersökningar presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Läroboksanalysens resultat visar att det används flera olika modeller för att beskriva genens funktion i 

läroböckerna. Vidare beblandas modeller med varandra och skapar hybridmodeller. I och med att 

läroböckerna använder sig av flera förklaringsmodeller men inte klargör detta för läsaren kan det 

uppstå förståelsesvårigheter då genens funktion beskrivs på olika sätt i de olika underkapitlen i form 

av hybridmodeller. När hybridmodeller används kan även elevers förståelse få lida eftersom att det 
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kan finnas brister i logiken i förklaringsmodellerna (Stewart & Rudolph 2001). Till exempel om en 

kännetecken-variant beskriver genen som en abstrakt enhet utan bestämd form och används i samma 

modell som en kännetecken-variant som menar att genen verkar på molekyl- och cellnivå finns 

uppenbara brister i logiken. Ser vi till läroböcker i gymnasiet kan detta resultera i att elever får svårare 

att uppnå de angivna kunskapskraven för en given kurs. Elever bör i sina läroböcker eller av sina lärare 

introduceras till det faktum att det finns begreppsvariation, inte bara när det kommer till 

genbegreppet utan detta är något som inte är ovanligt inom naturvetenskapen. Detta kan göra att 

eleverna bättre kan hantera texter där olika förklaringsmodeller för ett och samma fenomen används 

men det skulle också förbereda dem för framtida studier i naturvetenskapliga ämnen. Om vi även ska 

diskutera användandet av hybridmodeller är det enligt min uppfattning något som författare helt och 

hållet bör undvika att använda i sina läroböcker av tidigare nämnda anledningar.  

 
Ibland kan författarna tänkas vilja presentera en mer förenklad bild av genen när elevernas först ska 

introduceras till begreppet i läroboken. Det kan då vara rätt att använda sig av förklaringsmodeller 

som är mindre komplexa men ändå korrekta. Läroboksförfattarna antar ibland att man läst föregående 

underkapitel i boken och presenterar därför inte alltid en komplett bild av en förklaringsmodell vid 

samtliga tillfällen då genen funktion presenteras i texten. Det hade i och för sig tagit upp väldigt 

mycket plats och varit väldigt upprepande om genens funktion beskrevs med en fullständig 

förklaringsmodell varje gång genen nämndes i text. Detta kan vara en anledning till varför vissa 

detaljer skalas bort eller olika epistemologiska kännetecken-varianter blandas ihop. Det kan dock vara 

problematiskt för eleverna om läraren plockar ut delar av boken som eleverna ska läsa och det 

resulterar i att eleverna inte får en komplett bild. Därför delar jag Flodins och Mayer m. fls. (2009 och 

2013) åsikt om att det är viktigt att lärare är medvetna om läroböckers användande av olika 

förklaringsmodeller för att kunna förstå grunden till elevers förståelsesvårigheter när de stöter på 

begreppsvariation utan någon förklaring. 

 

Läroboksanalysen av Insikt Biologi 1 gav aningen annorlunda resultat än Gericke och Hagbergs 

(2010b) studie där den Neoklassiska modellen var vanligast förekommande. I Insikt Biologi 1 var 

istället den Moderna modellen vanligast, följd utav den Biokemiska-klassiska modellen. Den 

Neoklassiska modellen användes också men det gjorde däremot inte Mendelmodellen. Det fanns 

tillfällen då olika epistemologiska kännetecken-varianter från Mendel modellen användes i 

hybridmodeller men utöver det sågs inte denna modell representerad i text i sin helhet. Detta kan bero 

på att lärobokens författare valt att lägga mer vikt vid att beskriva genens funktion som en process där 

flera delar samverkar snarare än att beskriva genens funktion som en enhet som frambringar en 

egenskap, vilket är en aning förenklad och inte alltid korrekt syn på genen. Alltså främjade Insikt 

Biologi 1 att använda den moderna modellen över de äldre modellerna vilket står sig i kontrast till 

Nelson (2006) som menade att läroböcker tenderade att hamna efter i sin uppdatering av aktuell 

forskning men Insikt Biologi 1 verkar iallafall försöka förhålla sig till modernare modeller.  Detta är 

även något som Gericke (2009) rekommenderade att läroböcker skulle sträva efter att göra för att ge 

elever en bild av genen som är mer i linje med vad dagens forskning säger. 
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Det relativt vanliga användandet av den Biokemiska-klassiska modellen kan vara för att slippa 

använda sig av invecklade biokemiska förklaringar då denna modell inte nödvändigtvis innefattade 

detta. Viktigt att minnas är att den Biokemiska-klassiska modellen i detta arbete var en sammansatt 

modell utav den Klassiska modellen och den Biokemiska modellen, där den klassiska modellen inte 

förlitade sig på biokemi. Användandet av den Biokemiska-klassiska modellen kan vara fördelaktigt när 

genens funktion först introduceras för elever eller i olika kontexter där genens struktur skulle kunna 

ha mindre betydelse till exempel när boken tar upp korsningsscheman. 

Den Moderna modellen verkar vara den modell som oftast hybridiseras i gymnasieläroboken vilket 

skulle kunna bero på dess komplexitet i jämförelse med de andra modellerna. Den använder sig av 

processer och samband i större utsträckning för att beskriva genens funktion. Att denna modell visade 

sig vara mindre hybridiserad i universitetsläroboken var väntat eftersom att den antas tala till en 

målgrupp med högre kunskap inom genetikområdet. Den Biokemiska-klassiska modellen var den 

förklaringsmodell som såg mest hybridisering i universitetsläroboken och det kan bero på att 

läroboken ämnar beskriva genens funktion i mer komplexa drag men helt enkelt väljer att göra det vid 

fel tillfällen. Exempelvis när korsningsscheman diskuteras i läroboken så behöver inte genens struktur 

beskrivas på särskilt avancerad nivå då övriga epistemologiska kännetecken-varianter förmodligen 

inte kommer att göra det. Denna modell var mindre ofta hybridiserad i gymnasieläroboken och det var 

förmodligen för att denna modell oftast användes när genen först introduceras och författarna väljer 

då att beskriva genens funktion i mindre komplexa drag. Den Neoklassiska modellens 

hybridiseringsgrad kan ses som ett slags mellansteg i de båda läroböckerna. I gymnasieläroboken var 

den Biokemiska-klassiska modellen minst hybridiserad, sedan den Neoklassiska och mest var den 

Moderna modellen. Alltså desto nyare förklaringsmodell som användes desto mer hybridiserad var 

den. Det motsatta går att säga för universitetsläroboken där hybridiseringsgraden tycktes öka ju yngre 

modellen blev. I så fall skulle tidigare nämnda argumenten för användandet av den Moderna och den 

Biokemiska-klassiska modellen i de båda läroböckerna även kunna appliceras för användandet av den 

Neoklassiska modellen. Det går att göra förenklingar av de olika förklaringsmodellerna och det bör 

förmodligen också göras för att lägga dem på en lämplig nivå för elever i gymnasiet men det är viktigt 

att ändå vara sann till modellens epistemologiska kännetecken-varianter för att inte skapa svårigheter 

i elevers lärande. 

 

I Anna Svahlins (2016) studie analyserades läroböcker som svarade mot läroplanen, Gy2011 till 

skillnad från Gericke och Hagbergs (2010b) studie där läroböckerna var utformade efter läroplanen, 

Lpf94. De båda studierna visade att den Neoklassiska modellen var vanligast använd, vilket skulle 

innebära att den vanligaste förklaringsmodellen för genens funktion ej förändrats sedan den 

föregående läroplanen. Resultatet i denna studie visar att Insikt Biologi 1 främst använder sig av den 

Moderna modellen. Det är dock möjligt att om läroböckerna ifrån Svahlins studie analyserades med 

fler epistemologiska kännetecken kunde Svahlins studie visat på liknande resultat som denna studie. 

Det skulle i så fall innebära att förklaringsmodeller i biologiläroböcker för kursen Biologi1 rört sig mot 

en beskrivning av genens funktion som är mer lik den nuvarande synen på genen i forskningsvärlden 

än läroböckerna som svarade mot Lpf94. En analys av samtliga biologi-gymnasieläroböcker för kursen 

Biologi1 skulle behöva göras innan detta kan sägas med säkerhet.  
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Om vi ser till resultaten för analysen av universitetsläroboken Biology var det väntat att den Moderna 

modellen skulle vara den modell som främst användes för att beskriva genens funktion då detta är en 

lärobok som används i universitetsstudier och den förväntades använda sig av de mer komplexa 

förklaringsmodellerna. Det var aningen förvånande att den Neoklassiska modellen inte användes 

särskilt många gånger medan den Biokemiska-klassiska var betydligt mer representerad. Rent 

proportionerligt verkar det som att modellerna hade ungefär samma grad av representation mellan 

gymnasie- och universitetsläroboken. Detta kan vara både bra och dåligt. De positiva aspekterna av 

detta är att lärarstudenter får en liknande beskrivning av genens funktion som gymnasieläroböckerna 

sedan kan komma att beskriva den som samt att lärarstudenterna får komma i kontakt med de olika 

förklaringsmodellerna. En nackdel med att modellerna representeras i ungefär samma grad i de två 

läroböckerna skulle kunna vara att lärarstudenter inte får en lika bra förståelse av genens funktion 

som om endast de modeller som växt fram senare i tiden hade använts, det vill säga den Neoklassiska 

samt den Moderna modellen. Oavsett om man argumenterar för att dessa proportioner av 

förklaringsmodellerna är positiva eller negativa finns ett problem som stötts på under arbetets gång 

vilket jag vill hävda är större och detta är att ingen av de undersökta läroböckerna tycks konkret och 

tydligt beskriva det faktum att flera olika förklaringsmodeller använts för att beskriva genens funktion. 

Framförallt i universitetsläroboken är detta problematiskt då lärarstudenter som framtida lärare kan 

tänkas behöva förstå att detta är något som förekommer, inte bara i deras egna universitetsläroböcker 

men också i elevers gymnasieläroböcker och detta kan vara förvirrande för dem när de ska lära sig om 

genen. 

6.2 Metoddiskussion 

Det går inte att påstå att det finns en direkt koppling mellan vad lärare har för kunskap eller hur de lär 

ut genbegreppet med vilken lärobok de använt i sin utbildning. Det går heller inte att anta att elevers 

kunskap om genen endast baseras på deras lärobok eller på vad deras lärare har haft för lärobok vid 

sin utbildning. Det går däremot att anta att läroböckerna i fråga kan påverka lärarnas syn på och 

kunskap om genens funktion. Eftersom läroböcker är ett konkret läromedel som onekligen används 

var detta en källa av kunskapsförmedling som var intressant och relevant att undersöka.  

 

Detta arbete utgått från Gericke och Hagbergs (2006 och 2010a) historiska modeller och analysmetod 

för att analysera och identifiera olika modeller i läroböcker. Eftersom att Gericke och Hagbergs (2006 

och 2010a) utformning av de historiska modellerna och sitt analysverktyg kritiskt granskats och 

förhandlats med forskare som är bekanta med eller håller på med samma forskning som den som 

utförs, hävdar Gericke (2009) tyder på validitet. Han menar dock att om en annan forskare utarbetat 

de historiska modellerna ifrån utvald litteratur skulle de kunnat se aningen annorlunda ut vilket 

aningen minskar validiteten. I vilket fall som helst vill jag hävda att eftersom detta arbete följt Gericke 

och Hagbergs (2010a) metod för att analysera läroböcker har resultaten god validitet. När det kommer 

till reliabilitet finns en del brister. När epistemologiska kännetecken-varianter ska identifieras utifrån 

olika texter uppstår ibland svårigheter i att tyda vilken kännetecken-variant som används. Detta 

innebär att beroende på vem som utför analysen kan olika resultat uppkomma. För att förbättra 
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reliabiliteten i en studie kan klassifikationstest användas. En form av ett sådant test är ett 

intrasubjektivitetstest vilket innebär att den som genomfört en studie går tillbaka till sina tidigare 

undersökningar och upprepar dem för att se om de ger samma resultat och om detta är fallet anses 

reliabilitet vara högre än tidigare (Bergström & Boréus 2010). I och med den tidsram som satts upp 

har det inte varit möjligt att helt och hållet åter genomföra hela textanalysen av de två läroböckerna 

men jag har under studiens gång gått tillbaka till några texter som jag analyserat sedan tidigare för att 

åter igen analysera dem. Bland dessa texter har vi samtliga underkapitel som presenteras som exempel 

i resultatdelen av denna studie. Dessa analyser gav samma resultat som vid tidigare tillfälle. Jag tror 

att om utförandet av analysen görs noggrant och enligt beskriven metod kommer inte resultaten 

variera särskilt mycket om alls. Med detta hävdar jag att arbetet även har relativt god reliabilitet. 

 

Eftersom att detta arbete inte behandlade samtliga epistemologiska kännetecken som Gericke och 

Hagbergs (2010a) studie sjunker resultatens validitet en aning. Detta beror på att om fler 

epistemologiska kännetecken tagits i beaktning kunde det visat sig att analyserade underrubriker 

använde sig av andra modeller än de som nu står med i resultaten. 

Jag vill även ställa mig kritisk till skapandet av begreppskartor som ett steg i analysen av text. I detta 

arbete var det ett steg som alltid utfördes men i fortsatta studier av liknande karaktär vill jag föreslå att 

detta steg inte utförs. Jag upplevde det som ett överflödigt steg då det räckte att endast analysera de 

utvalda meningar som behandlade genens funktion för att kunna identifiera de olika epistemologiska 

kännetecken-varianterna som utgjorde en förklaringsmodell i underkapitlen. Detta dels  för att 

mängden text som faktiskt behandlade genens funktion i varje underkapitel inte blev för stort för att 

överblicka men också för att jag upplevde att begreppskartan inte var bra för att få en överblick över 

hur underkapitlen beskrev genens funktion. 

6.3 Fortsatt forskning 

Fler studier på läroböcker i gymnasiet behöva utföras, för att klargöra hur begrepp som genen bäst 

presenteras för elever. Förslagsvis skulle läroböcker kunna vara mer sparsam med användandet av 

olika modeller eller i alla fall hålla olika modeller till olika delar av boken. Sedan skulle 

undersökningar kunna göras där elever som fått bearbeta en sådan text jämförs med elever som fått 

bearbeta en av de gymnasieläroböcker som diskuterats i detta arbete. Med bearbeta menas att eleverna 

får läsa en text och själva försöka lära sig om genbegreppet. Det skulle kunna vara värt att undersöka 

om läroboksförfattare är medvetna om hur användandet av hybridmodeller kan påverka elevers 

lärande eller i alla fall införa någon form av professionell kvalitetskontroll av läroböcker i framtiden. 

Vidare hade det varit givande att undersöka andra begrepp och förklaringsmodeller i genetiken för att 

få en bredare inblick i vad som gör detta kunskapsområde svårt för elever (Aivelo & Uitto 2015, Bahar 

m.fl. 1999, Edfors m.fl 2015) då det sannolikt inte bara grundar sig i felaktigt användande av historiska 

modeller för att beskriva genens funktion. 

6.4 Slutsats 

Sammanfattningsvis, det nuvarande och framtida lärare bör ta med sig ifrån detta är inte att utesluta 

läroböcker från sin undervisning. Även om detta arbete har belyst en del brister när det kommer till 

användandet av modeller för att beskriva genens funktion kan ändå läroböcker användas som stöd för 



21 
 

lärare och elever. Lärare bör dock ta i beaktning att genens funktion ofta beskrivs med olika modeller 

och ibland görs detta utan tydlig distinktion. Detta i kombination med ett vanligt användande av 

hybridmodeller gör att elever kan få svårt att lära sig om genens funktion eller få en korrekt 

uppfattning om genbegreppet. Som lärare blir det därför viktigt att vara medveten om brister i 

läroböckers beskrivning av genens funktion för att kunna komplettera sina lektioner om de har en 

lärobokscentrerad undervisning och eventuellt sin egen bild av genen. Ett generellt problem som 

uppstår när vetenskap omvandlas till skolvetenskap är att det bildas brister i förklaringar av olika 

fenomen. Detta blir därför något som lärare inom samtliga ämnen i skolan bör vara medvetna om. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Fler exempel på analys av text 

Analys av text ifrån Insikt Biologi 1 (Brynhildsen m. fl. 2011). 

”… bildas en RNA-kopia av genen som vandrar till ribosomen där den berättar hur proteinet 

ska se ut.” (s.198) 

”Informationen i levande varelser vandrar alltså från DNA till RNA och därifrån vidare till 

proteiner. Denna princip har döpts till molekylärbiologins centrala dogma.” (s.198) 

”När en gen ska läsas av, säras DNA-molekylens strängar ifrån varandra runt genens 

startpunkt.” (s.199) 

”… så att fria RNA – byggstenar som finns fritt i cellen, kommer åt att baspara dit. Därmed 

radas RNA-byggstenarna upp och sätts ihop med varandra längs den ena DNA-strängen i en 

ordning som motsvarar sekvensen av nukleotider på den andra DNA-strängen. (s.199) 

”Hos eukaryoter är många beskrivningar för proteiner avbrutna av långa meningslösa DNA-

sekvenser, som kallas introner. De delar av genen som istället beskriver proteiner kallas 

exoner.” (s.199) 

”Vid transkriptionen skrivs hela genen av till RNA. De delar som är introner klipps sedan bort 

från RNA:t i en process som kallas för splitsning…. Cellen kan styra detta klippande, så att 

olika exoner eller kombinationer av exoner kan klippas bort vid olika tillfällen. Detta gör att 

en och samma gen kan ge upphov till flera olika slags mRNA-molekyler, och därmed flera 

olika proteiner.” (s.200) 

”I ribosomen sker alltså en översättning från genernas 4-bokstavsspråk till proteinernas 20-

bokstavsspråk.” (s.200) 

”Våra muskelceller ska till exempel göra massor av de proteiner som bygger upp muskelfibrer, 

men bara några få exemplar av de proteiner som kopierar DNA. För bakterier är det viktigt 

att bilda just de proteiner som behövs för att utnyttja den mat som för tillfället finns i 

närheten. Bredvid beskrivningarna av våra proteiner finns styrsekvenser (ofta kallade 

promotor och enhanc)…” (s.202) 

”Men det är ofta miljön som avgör vilka reglerande protein som ska gripa tag i 

styrsekvenserna…” (s.203)  

De epistemologiska kännetecken-varianter (se tabell 1) som tilldelades denna text var 1d,2cx, 3b, 4c, 

5d och 6c. 1d: Genen består av flera DNA-segment som samverkar eftersom att texten dels beskriver 

exoner som kan kombineras på olika sätt men också promotor- och enhancerregioner som är del av 

genens funktion. 2cx: Genen beskrivs verka på cell- och molekylnivå, cellnivå eftersom att det beskrivs 

hur gener i olika celler är olika aktiva för att producera nödvändiga protein. På molekylnivå eftersom 

texten beskriver hur RNA och proteiner byggs upp av sina respektive byggstenar samt 

molekylärbiologins centrala dogma. 3b: Kopplingen mellan genen och dennes funktion görs i flera steg 

då texten beskriver steg som transkription, splitsning, translation och monterandet av aminosyror. 4c: 

Genens funktion beskrivs som en process eftersom det framgår att miljön påverkar styrsekvenser 
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vilket leder till fler biokemiska processer som transkription, splitsning och translation. 5d: Det är 

skillnad mellan genotyp och fenotyp med biokemiska processer som förklaring. Detta är uppenbart 

eftersom att texten beskriver olika biokemiska processer som tidigare nämnt för att producera 

proteiner som ger organismen någon funktion som till exempel förhöjd muskelmassa. 6c: 

Miljöfaktorer är del av en process då texten explicit nämner att de påverkar produktionen av proteiner 

i cellen. 

Sammanfattningsvis, de epistemologiska kännetecken-varianter är: 1d, 2cx, 3b, 4c, 5d, 6c. Dessa 

svarar mot följande modeller enligt tabell 2: Moderna, Moderna, Moderna, Moderna, Moderna och 

Moderna. Texten använder den Modern modell för att beskriva genens funktion. Det är inte en 

hybridmodell. 

Analys av text ifrån Biology, A Global Approach (Campbell m.fl. 2015). 

”… a trait (white eyes) that correlated with the sex of flies was a key episode in the 

development of the chromosome theory of inheritance.” (s.352) 

”Humans and other mammals have two types of sex chromosomes…” (s.352) 

”… a gene on the Y chromosome required for the development of testes. They named the gene 

SRY, … The biochemical, physiological and anatomical features that distinguish males and 

females are complex, and many genes are involved in their development. In fact, SRY codes for 

a protein that regulates other genes.” (s.352) 

”Researchers have sequenced the human Y chromosome and have identified 78 genes that code 

for about 25 proteins…” (s.353) 

”Inactivation of an X chromosome involves modification of the DNA and proteins bound to it, 

called hinstones, including attachment of methyl groups (-CH3) to DNA nucleotides.” (s.354) 

”Mulitple copies of the RNA product of this gene apparently attach to the X chromosome on 

which they are made, eventually almost covering it. Interaction of this with the chromosome 

initiates inactivation, …” (s.354) 

De epistemologiska kännetecken-varianter (se tabell 1) som tilldelades denna text var 1b, 2bx, 3a, 4b, 

5c och 6a. 1b: Genens struktur beskrivs som en partikel på en kromosom då ingen annan struktur 

beskrivs i texten och det framgår att generna sitter på kromosomer. 2bx: Genen verkar på individ, -

cell- och molekylnivå. Individnivå eftersom texten pratar om hur gener har betydelse för till exempel 

kön. Cellnivå för det beskrivs hur gener kodar för proteiner som reglerar olika cellulära aktiviteter som 

att till exempel inaktivera en X-kromosom. Molekylnivå för texten beskriver hur geners produkter 

påverkar molekyler (metylgrupper) för att binda till nukleotider på X-kromosomen och inaktivera den. 

3a: Kopplingen mellan genen och dennes funktion görs endast i ett steg, texten beskriver det som att 

gener kodar för protein som i sin tur används fyller någon specifik funktion. 4b: Genens funktion 

beskrivs bottom-up eftersom att texten till exempel beskriver det som att gener kodar för kön eller 

SRY-genen kodar för proteiner som påverkar andra gener. 5c: Det är skillnad mellan genotyp och 

fenotyp med protein som mellansteg. Texten beskriver hur gener genom sina proteinprodukter 

påverkar utseende (som till exempel kön). 6a: Miljöfaktorer beaktas ej, då texten inte nämner det vid 
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något tillfälle och det finns ingen möjlighet att anta att de skulle fylla någon funktion utifrån 

formuleringar i texten. 

Sammanfattningsvis, de epistemologiska kännetecken-varianter är: 1b, 2bx, 3a, 4b, 5c, 6a. Dessa 

svarar mot följande modeller enligt tabell 2: Biokemiska-klassiska, Biokemiska-klassiska, Biokemiska-

klassiska, Biokemiska-klassiska, Biokemiska-klassiska, Biokemiska-klassiska. Texten använder en 

Biokemisk-klassisk modell för att beskriva genens funktion. Det är inte en hybridmodell. 

 

 

 

 

 


